
UCHWAŁA NR XXV/88/2022 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru uzupełniającego członka Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 
 

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559) oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Związku 

Gmin Wierzyca (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 171) Zgromadzenie Związku 

Gmin Wierzyca uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1.  Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2022 roku  

głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego członka Zarządu Związku Gmin Wierzyca:  

1) …………………….. 

2) …………………….. 

3) …………………….. 

 

 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin wyboru uzupełniającego członka Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 3.   Komisja Skrutacyjna przeprowadzi głosowanie w zakresie określonym w § 1 na 

podstawie Regulaminu określonego w § 2.  

 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 

 

 

Grzegorz Piechowski 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca z 

dnia 21 kwietnia 2022 roku 

.  

REGULAMIN WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA ZARZĄDU GMIN 

WIERZYCA 

 

Rozdział I Zasady ogólne 

1. Wybór uzupełniający członka Zarządu Związku Gmin Wierzyca (dalej członka 

Zarządu ZGW) odbywa się zgodnie z art. 73 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559)oraz  § 14 ust. 1 i 2 Statutu 

Związku Gmin Wierzyca  (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 171) 

2. Zgromadzenie ZGW, wobec rezygnacji jednego z członków Zarządu ZGW wybiera na 

to miejsce członka Zarządu na Wniosek Przewodniczącego Zarządu, spośród 

członków Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.  

3. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią 

Związku Gmin Wierzyca.  

4. Nazwiska/nazwisko kandydatów na członka Zarządu ZGW umieszczane są na karcie 

do głosowania w porządku alfabetycznym.  

5. Wybór członka Zarządu ZGW przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród 

członków Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu, która ze swego grona wybiera 

Przewodniczącego Komisji.  

6. Po ustaleniu liczby kandydatów przez Zgromadzenie, Komisja Skrutacyjna sporządza 

karty do głosowania i następnie rozdaje je członkom obecnym na posiedzeniu 

Zgromadzenia.  

7. Członek Zgromadzenia dokonuje wyboru poprzez zakreślenie słowa „TAK” lub 

„NIE” znakiem „X” z prawie strony kandydata (opowiadając się w ten sposób za 

wyborem zakreślając słowo „TAK”  lub przeciwko wyborowi zakreślając słowo 

„NIE”). 

8. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska członka Zgromadzenia, który 

podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do 

głosowania.  

9. Wybór uzupełniający członka Zarządu ZGW  następuje bezwzględną większością 

głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

  

Rozdział II Ustalenie wyników głosowania 

1. Ważność głosu:  

a) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania zakreślono 

jednocześnie słowo „TAK” i „NIE”,  



b) nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Komisję Skrutacyjną,  

c) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach uzupełniających członka Zarządu 

ZGW, członek Zgromadzenia nie zakreślił ani „TAK”, ani „NIE” , jego głos 

uznaje się za ważny bez dokonania wyboru.  

2. Za wybranego kandydata członka Zarządu ZGW uznaje się kandydata, który otrzymał 

wymaganą w pkt. 9 Rozdziału I niniejszego Regulaminu ilość głosów. 

3.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów 

zarządza się ponowne wybory.  

4. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa:  

a)  liczbę członków Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu,  

b) zgłoszone kandydatury,  

c)  liczbę członków Zgromadzenia, którym wydano karty do głosowania,  

d)  liczbę oddanych głosów (gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby 

osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja poda w protokole 

przypuszczalną przyczynę tej niezgodności),  

e)  liczbę głosów nieważnych,  

f) liczbę głosów ważnych,  

g)  liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,  

h) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,  

i) stwierdzenie wyniku wyborów.  

5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania oraz jego 

wyników.  

6. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.  

7. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 

 

 

Grzegorz Piechowski 
 


